
 
 

 

 3تر 1 له : د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  سره اړیکه ټینگه کړئله موږ  ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنالین 

 هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـئ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه
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 باشد ینم نیلزوماً نظر افغان جرمن آنال سندهیدهٔ نویعق ،باشدیمضمون م ۀسندیمتن و شکل بدوش نو تیمسئوول

        
 ۲۵/۰۱/۲۰۲۱                پوهندوی آصف بهاند 

       

  
 

 لنډۍ، د ثبتولو ستونزه 
 

 څلوېښتمه برخه شپـږ
 

 پالر یې مارشال، لور سناتوره 
 روان دی، د دوحې چکر ته ځینه  یې   زوی

 
 ي ږـ یک ونهګ ه مر نا ګ ېرب ډی

 نه ځیوختي کورته را ې ته وایه چ جانان
 

 ژونده د سرو سکروټو بار یې 
 کاغذي اوږو دې وړم، ایره دې کړمه  رپ

 
بیا د لنډیو پراخه ورشو، په روان ټولنیز ژوند کې رامنځته شوې ستونزې او د لنډیو په بحر کې یې انعکاس؛ خو له 

لوستونکي او اورېدونکي ورکاږي او په یوه ستونزو او ویرونو سره ـ سره داسې ښکلي انعکاس چې په ریښتیا سره  
 لنډ تنگ قالب کې داسې څه اوري او ویني چې د یو لوی کتاب په پاڼو کې وي.

 

اوس چې کابل د سره اور په تناره بدل شوی دی او د وینو گودر ورنه جوړ دی، خامخا به پیغله خپل محبوب ته وایي 
 چې:

 

شوې لنډۍ ده. له هغې ورځې چې په افغانستان، په تېره بیا کابل ښار کې  پاسنۍ لنډۍ زما له نظره ډېره تازه تخلیق  
وژنې، تښتونې او هر اړخیزه نا امني ډېره شوې ده، ټول خلک په تشویش کې دي چې خدای مه کړه د دوی د کورنۍ  

نه او مخنیوی  کوم غړی د وژنکو الس ته ور نه شي او یا هر مین یا مینه دا سوال او پوښتنه کوي چې د نا امنۍ درو
خو د دوی د وس خبره نه ده، بس نو دومره هیله څرگندي چې د کورنۍ غړي یا د دوی د خوښې وړ شخص باید 
وختي ځان کور ته ورسوي. دا به د کوم مین یا مینې تر خولې را وتلې وي چې د همدې نا امنۍ ښه هنري انځور په  

 کې وړاندې شوی دی: 
 

 ږي یارهـپۀ تا دې هیڅ نۀ کی
 ما دې رب واخلي چې خبره ختمه شینه 

 
که د دې لنډۍ د تخلیق د وخت په باب څوک پلټنه کوي، په خپله لندۍ په ښکاره ډول وضاحت لري چې کله تخلیق  
شوې ده. دوستم دا څو میاشتې مخکې مارشال شو، بیا یې د خپل سیاسي نظامي دریځ له مخې خپل هغه زوی چې  

ې په هغه هیأت کې ورچوخ کړ، چې  خبرې سمې نه شي کوالی چې دوې درې جملې یو بل ته ورته ووایي، هغه ی
باید له طالبانو سره خبرو ته کیني لیوانو او بیا یې دا څه الندې باندې یوه میاشت مخکې  خپله سره خوله لور په داسې  
ځای کې نصب کړه چې هېڅ د هغې له پاره جوړ نه دی؛ سنا  زموږ د هېواد د مشرانو جرگه ده، نه د کوچنیانو او 
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او خنداوو بنډار. ځکه خلک مجبور دي چې داسې یوه لویه سیاسي تېروتنه او جفا د یوې لنډۍ په  ځوانانو د خبرو  
 چوکاټ کې خپلو لوستونکو ته وړاندې کړي او په یوه لنډۍ کې د خپل زړه بړاس وباسي. 

 

 پالر یې مارشال، لور سناتوره 
 روان دی، د دوحې چکر ته ځینه  یې زوی 

 

 نورې لنډۍ: د دې برخې له پاره یو څو 
 

 ږي یارهـپۀ تا دې هیڅ نۀ کی
 ما دې رب واخلي چې خبره ختمه شینه 

 

 قبول مۀ شه  ې یګر مونځ د د ماز
 سوالونه  کوېو د ایمان ښدیدن دې پرې

 

 درته ژاړم  به  ما ویل زه 
 را وړي دینه   ې سترګي سر له د باندېتا 

 

 ږي ـبېګنا ه مرګونه کی ډیر
 راځینه جانان ته وایه چې وختي کورته 

 

 ږي ـکتو خاورې زر کی ه ستا پ
 مه ویرې شاما ته دې نۀ راکتل خاورې  

 

 لس ځایه سوری شوې  زړګیه
 بیا دې د چا کاږۀ باڼۀ یاد شوي دینه 

 

 چیلم پرېښود  ې په سالنډۍ د 
 نه منل سوالونه  ې خولې د   ېین ـزما د سپ

 

 کله یاد کړې  ،ته به مې کله
 زه دې په زړه پورې ګنډلې ګرځومه 

 

 ژونده د سرو سکروټو بار یې 
 کاغذي اوږو دې وړم، ایره دې کړمه  رپ

 

 د سینې زور دې لږ راکم کړه
 تي مې له خامو پیو ډک دي وبه چوینه 

 

 د جېل خانې بندیان به راشي
 د تورو خاورو بندیان بېرته نه راځینه 

 

 زړه ته مې ګوره خوښ یې ته کړې 
 نصیب ته ګوره ستا نه لرې مې ساتینه 

 

 قدمو دې خدای مئین کړم په 
 جینۍ زما لپاره واخله قدمونه

 

 په نیمه شپه دې زړه را ډک شه 
 په نیمه شپه مې سترګې ډنډ والړې دینه 
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 هصبر دې بوډا کړ  ـ په صبر 
 مینه  اوس د خولګۍ په ځای امسا راکړه

 

 ره کاله ـ یـښه دی چې تیر شوې سپ
 مــــــړو په ښخولو ستړی کړمه  زه دې د 

 

 راته تازه کړه اول چلم 
 بیا به کیسې د ستړي ژوند درته کومه 

 

 له خونړي کابله راشه 
 ته دې ژوندی یې زه به وچه ډوډۍ خورمه 

 

 زما یو ته وې بل مې خدای و 
 خدای خو مې شته او تا یوازې پرېښودمه 
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